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Information för ansökan om färdtillstånd över 
Livgardets övningsfält 

Färdtillståndet berättigar endast till färd på angiven sträcka/färdväg, längst med 
Tranbyggevägen, och sker på egen risk. För färd på övriga delar av övningsfältet 
föreligger särskilda bestämmelser och tillstånd. Samtliga färdtillstånd är personliga 
och kan inte lånas ut till annan (gäller inte för ”färdtillstånd tjänste”). Gällande 
trafikbestämmelser ska följas och vid uppmaning av bemyndigad personal ska 
färdtillståndet visas upp tillsammans med giltigt id/körkort.  

Livgardet förbehåller sig rätten att återkalla färdtillståndet om bestämmelserna inte 
följs. Detta gäller särskilt hastighetsöverträdelser och vårdslöshet. Notera att vägen 
inte är en allmän väg, varför ett beslut om en eventuell återkallelse av färdtillståndet 
endast kan överklagas hos Livgardets regementschef. Först efter en prövning av en 
ny ansökan kan ett indraget färdtillstånd återfås. Bestämmelserna är främst till för 
att skydda vår personal som vistas ute på övningsfältet. 

Krav för att ansöka om färdtillstånd: 

1. Samtliga ansökningar ska inkomma via mail eller brev.  
2. Ansökan ska innehålla skäl till varför färdtillstånd ska utfärdas, förutsatt att du 

inte faller innanför ramen för de olika tillstånden som redogörs nedan. 
3. Personbevis för samtliga sökandes ska bifogas i ansökan tillsammans med 

köpekontrakt eller hyreskontrakt, där det framgår vilken fastighetsbeteckning 
det gäller.  

4. Företag ska skicka in organisationsnummer och kopia på F-skattsedel. 

Ansökan skickas till: 
E-post: lg-fardtillstand@mil.se 
Brevledes:  
Livgardet 
196 85 Kungsängen 
Märk kuvertet med ”Färdtillstånd” 
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Färdtillstånd permanent: 
Du måste du vara skriven på en adress innanför området. Färdtillståndet är giltigt i 
24 månader och förnyas så länge du bor kvar. Nytt tillstånd för ytterligare 24 
månader skickas ut under november till december. Vid förändringar i 
ägandeförhållandet eller ändring av folkbokföringsadress ska tillståndet omedelbart 
skickas åter till Livgardet. 

Färdtillstånd sommar: 
Utfärdas för fritidsboende (lagfaren ägare) och berättigar innehavaren att färdas 
över fältet mellan den 1 april–30 september under färdtillståndets giltighetstid. 
Finns det skäl att tilldela fritidsboende annat färdtillstånd än ”färdtillstånd sommar” 
sker det efter särskild prövning och begäran ska inkomma via mail eller brev. Vid 
förändringar i ägandeförhållandet ska Livgardet meddelas. Vid försäljning ska 
tillståndet omedelbart återsändas till Livgardet. Nytt tillstånd för ytterligare period 
skickat ut under november till december.  

Färdtillstånd tjänste: 
Tilldelas kommun, företag och näringsidkare som i tjänsten måste färdas över 
övningsfältet. Färdtillstånden utfärdas till företaget (eller motsvarande) och är giltigt 
i 24 månader. Föraren skall vid kontroll genom legitimation, eller annan handling, 
styrka att denne är knuten till företaget (eller motsvarande) som färdtillståndet är 
utfärdat för. Det kan komma att ske kontroller med färdtillståndets innehavare för att 
kontrollera förarens rätt att nyttja färdtillståndet. Nytt tillstånd för ytterligare 24 
månader skickat ut under november till december. 

Färdtillstånd tillfälligt: 
Tillfälligt färdtillstånd utfärdas med högst 6 månaders giltighet då särskilda skäl 
föreligger. Det kan till exempel vara giftermål i Västra Ryds kyrka med efterföljande 
middag på Lövsta gård, tillfälliga inneboende/hyresgäster i fastigheter belägna på 
övningsfältet eller i dess omedelbara närhet, idrottsevenemang eller tillfällig hjälp till 
boende med exempelvis byggnads- och trädgårdsarbete.  
 

Om du är boende utanför området som kräver färdtillstånd och ändå vill ansöka om 
ett tillstånd, måste särskilda skäl anges. I regel beviljas endast färd med moped 
klass 1 och 2 för att undvika att dessa ska färdas på de större vägarna. Skäl som att 
man arbetar i Brunna eller liknande kommer inte att bevilja ett färdtillstånd. 


